
8

BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari

bahasa inggris, competence yang berarti kecakapan dan kemampuan.

Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan

yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan

pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan

belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.7

Kompetensi dalam bahasa inggris terdapat minimal tiga istilah

yaitu:

1) “competence (n) is being competent, ability (to do the work)

2) “competent (adj.)refers to (person) having ability, power,

authority, skill, knowledge, etc. (to do what is needed)”

3) “competency is rational performance which satisfactorily/meets

the objectives for a desired condition”

Definisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada

dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk

mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan definisi kedua menunjukan

lebih lanjut bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat

gaya (kemampuan) otoritas (kewenangan), kemahiran (keterampilan),

7 Echols dan Shadily, Loc,. Cit, h. 27.
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pengetahuan dan sebagainya untuk mengerjakan  apa yang diperlukan.

Kemudian definisi ketiga lebih lanjut lagi ialah bahwa kompetensi itu

menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai

tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasrakan kondisi (prasyarat)

yang diharapkan.8

Menurut Abdul Majid dalam buku E.Mulyasa, kompetensi itu

merupakan seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang

harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu

melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.9 Menurut

Suparno dalam buku Martinis menjelaskan bahwa kata kompetensi

biasanya diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan

suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang

disyaratkan. 10

Menurut Samana dalam buku Martinis kompetensi guru adalah

kemampuan yang di tampilkan oleh guru dalam melaksanakan

kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada

masyarakat. 11 Undang-undang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8

dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

8 Udin Syaefudin Saud, Op. Cit, h. 44-45.
9 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya,

2013, hal. 26
10 Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal.

5
11 Ibid, hal. 7
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Pasal 10 dinyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud

pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial dan kompetensi professional yang di peroleh melalui

pendidikan profesi. 12

Berdasarkan uraian  di atas dapat disimpulkan bahwa

kompetensi adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan yang

harus dimiliki guru agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai

seorang guru dalam pembelajaran.

2. Macam-macam Kompetensi Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, menyebutkan ada empat kompetensi guru yaitu :

a. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran , evaluasi, hasil belajar, dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi

yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik

dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya

12 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009,  hal.
360
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membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi  yang

ditetapkan dalam standar pendidikan.

d. Kompetensi Sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau

wali peserta didik dan masyarakat sekitar.13

Menurut Ramayulis dalam bukunya menyebutkan kompetensi

guru dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu :

a. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berhubungan

dengan pengembangan kepribadian sebagai seorang guru. Kompetensi

kepribadian diantaranya:

1) Kemampuan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran islam

2) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat

Bergama

3) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan

sistem nilai agama dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat

4) Menghilangkan sifat tercela, dan menggantinya dengan sifat

terpuji (lakhalki dan tahalki)

5) Bersifat demokratis, dan terbuka dari segala kritikan dan saran

yang bersifat positif dan konstruktif

13 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi,
Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 31
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b. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam

pengelolaan pembelajaran siswa. Kompetensi pedagogik diantaranya:

1) Memahami landasan kependidikan.

2) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses

pembelajaran.

3) Memahami mengembangan potensi siswa.

4) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang,

misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan

konseling.

5) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah

untuk meningkatkan kinerja sebagai guru.

c. Kompetensi sosial

Kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru sebagai

dari anggota masyarakat. Kompetensi sosial  diantaranya:

1) Kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan orang lain baik

dengan individu maupun dengan kelompok masyarakat.

2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap

lembaga kemasyarakatan.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan

yang berhubungan dengan keahlian yang dimilikinya. Kompetensi

profesional diantaranya:
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1) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan

bidang studi yang diajarkannya secara mendalam.

2) Kemampuan dalam menguasai ilmu - ilmu secara generalis yang

berhubungan dengan keahliannya.

3) Kemampuan dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran.14

Cooper dalam Hamzah B. Uno (Model Pembelajaran),

mengemukakan empat kompetensi guru, yakni :

a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia;

b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya;

c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah teman

sejawat, dan bidang studi yang dibinanya.;

d. Mempunyai keterampilan teknik mengajar;15

Kompetensi yang harus dimiliki dalam buku Hamzah B. Uno

(Profesi Kependidikan) terdiri dari 3 yaitu :

a. Kompetensi Pribadi

Kompetensi Pribadi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu

memiliki pengetahuan yang dalam tentang materi pembelajaran yang

menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, mempunyai mempunyai

pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan

untuk memperlakukan mereka secara individual.

14 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam ,Jakarta: Kalam Mulia, 2013,  hal. 131
15 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran:Mencipatakan Proses Belajar Mengajar  yang

Kreatif dan Edukatif, Jakarta:Bumi Aksara, 2011, hal. 80
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b. Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah

menyangkut kemampuan berkomunikasi, dengan peserta didik dan

lingkungan mereka (seperti orang tua, teatangga, dan sesama teman).

c. Kompetensi Profesional Mengajar

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran,

harus memiliki kemampuan:

1) Merencanakan sistem pembelajaran

a) Merumuskan tujuan.

b) Memilih prioritas materi yang akan diajarkan.

c) Memilih dan menggunaka metode.

d) Memilih dan menggunakan media pembelajaran.

2) Melaksanakan sistem pembelajaran

a) Memilih bentuk kegiatan pembelajaranyang tepat.

b) Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat.

3) Mengevaluasi sistem pembelajran

a) Memilih dan menyusun jenis evaluasi.

b) Melaksanakan kegiatan sepanjang proses.

c) Mengadministrasikan hasil evaluasi.

4) Mengembangkan system pembelajaran

a) Mengoptimalisasi potensi peserta didik.

b) Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri.
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c) Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.16

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

seorang guru yang profesional diharuskan memiliki kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi

profesional. Penelitian ini, penulis menfokuskan pada kompetetensi

pedagogik guru.

3. Kompetensi Pedagogik Guru

Berdasarkan macam-macam kompetensi guru, penulis akan

menjelaskan salah satu kompetensi di antaranya yaitu kompetensi

pedagogik guru.

a. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru

Pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang

lingkupnya terbatas pada interaktif dan edukatif antara pendidik

dengan siswa. Sedangkan kompetensi pedagogik adalah sejumlah

kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar.17

Menurut Ramayulis kompetensi pedagogik guru merupakan

kemapuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, kemampuan mengelola

dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan memanfaatkan teknologi

pembelajaran, kemampuan melaksanakan evaluasi terhadap hasil

16 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan:Problema,solusi, dan Reformasi Pendidikan di
Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 16-17

17 Facrudin Saudagar, dkk, pengembangan profesionalitas Guru, Gaung Persada (GP
Press) : Jakarta, 2009, h.30.
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belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya.18

Pengertian kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional

Pendidikan seperti yang dikutip oleh Mukhlis adalah kemampuan

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.19

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil

belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengakktualisasikan

berbagai potensi yang dimilkinya.20 Kompetensi pedagogik  adalah

kemampuan guru berkenaan dengan pemahaman terhadap pesera didik

dan pengelolaan terhadap pembelajaran yang mendidik dan dialogis.21

Guru harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik,

yang membimbing peserta didiknya menuju masa depan. Dalam hal ini

kompetensi yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang

dilakukan secara efektif dinamis adalah kompetensi pedagogik.

18 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam ,Jakarta: Kalam Mulia, 2013,  hal. 92
19 Ibid, h.93
20 E. Mulyasa, Standar Kompeensi dan serifikasi Guru, PT. Raja Rosdakarya : Bandung,

2012, h. 75.
21 J.B Situmorang dan Winarno, Op. Cit, h. 23.
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b. Indikator-indikator Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik mempunyai indikator-indikator sebagai

berikut:

1) Memahami Peserta Didik

Guru harus memahami peserta didik. Yang mana

indikatornya yaitu: memahami peserta didik dengan memanfaatkan

prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik

dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian,

mengidentifikasi bekal kerja awal peserta didik.

Guru dikatakan berhasil apabila mampu memahami

karakteristik peserta didik dan mampu berkomunikasi dengan

peserta didik dengan baik, sehingga seorang guru mengetahui

bagaimana menyampaikan materi dengan baik sesuai dengan

karakteristik peserta didik tersebut. Serta mampu memperlakukan

peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Guru yang memahami psikologi perkembangan akan

memperlakukan anak jenius sesuai dengan kejeniussannya dan

berbeda dalam memperlakukan peserta didik yang normal.

Pembelajaran yang mendidik haruslah mempunyai makna bagi

peserta didik dan menjadikannya semakin dewasa.

2) Merancang Pembelajaran

Guru harus mampu merancang pembelajaran yang akan

dipelajari, termasuk mamahami landasan pendidikan untuk
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kepentingan pembelajaran. Adapun subindikatornya yaitu:

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi

pembelajaran berdasarkan karakterisik peserta didik, kompetensi

yang ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan

pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

Merancang pembelajaran berarti harus memilih teori atau

pendekatan belajar yang harus diikuti pada saat proses

pembelajaran. Guru perlu meningkatkan kemampuannya dalam

merancang pembelajaran yang efektif dan efisien berdasarkan

pengalaman dan mempelajari ilmu pengetahuan yang terbaru.

3) Melaksanakan Pembelajaran

Guru harus melaksanakan pembelajaran setelah merancang

pembelajaran diatas terkuasi. Adapun indikatornya yaitu: menata

lata (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang

kondusif. Guru dalam proses pembelajaran diharapkan mengadakan

komunikasi dengan peserta didik, tidak hanya satu arah dari guru

yang mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta

didiknya.

Guru saharusnya memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk bertanya, mendebat, dan sebagainya dalam proses

pembelajaran.
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4) Evaluasi Hasil Belajar

Guru harus merancang dan melaksanakan evaluasi

pembelajaran. Adapun subindikatornya sebagai berikut :

melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara

berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil

penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat

ketuntasan belajar, serta memanfaatkan hasil penilaian

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran

secara umum.

Mengukur pencapaian hasil belajar sangat penting. Baik

bagi guru maupun bagi peserta didik  itu sendiri. Bagi guru, hasil

pembelajaran tersebut menjadi umpan balik dalam melanjutkan

pembelajaran atau acuan dalam memperbaiki atau meningkatkan

pembelajaran.Sedangakan bagi peserta didik berfungsi untuk

meraih tujuan pembelajaran berikutnya. Guru harus terampil dalam

menggunakan berbagai cara dalam mengukur hasil belajar dan

terampil dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut.

5) Pengembangan Peserta Didik

Guru harus mengembangkan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Subindikatornya yaitu : memfasilitasi peserta didik untuk

pengembangan berbagai potensi akademik dan nonakademik. Selain

menjadi tenaga pengajar yang professional, guru juga berperan
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sebagai fasilitator dalam mengembangakan atau mengaktualisasikan

berbagai bakat dan potensi yang dimiliki peserta didik.22

Asmani memaparkan indikator-indikator kompetensi

pedagogik guru yaitu:

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral,

spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.

2) Menguasai berbagai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang

mendidik.

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan setiap mata

pelajaran.

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun.

8) Mengadakan penelitian dan evaluasi proses hasil belajar.

9) Memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi.

10) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran.23

Mulyasa mengemukakan indikator-indikator kompetensi

pedagogik guru yaitu:

1) pemahaman wawasan dan landasan kependidikan.

2) pemahaman terhadap peserta didik.

22 Ibid.,h. 79-111 .
23 Asmani, Great Teacher, Diva Press: 2016,  hal. 92
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3) pengembangan kurikulum/silabus.

4) perancangan pembelajaran.

5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

6) pemanfaatan teknologi pembelajaran.

7) evaluasi hasil belajar.

8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.24

Guru tidak cukup hanya memberikan pembelajaran sesuai

dengan yang tertulis dalam kurikulum, tetapi juga membimbing

peserta didik mengembangkan karya kreatif  dan   inovatif,

membimbing peserta didik mengembangkan bakat dan minat, serta

mendorong pesera didik untuk melakukan proses belajar lanjut.

Selain itu, guru memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan

berbagai potensi nonakademik, antara lain membimbing peserta

didik mengembangkan iman dan taqwa serta membimbing peserta

didik mengembangkan keterampilan sosial.

c. Materi Pelajaran

1) Pengertian ekonomi

“Menurut Nurasmawi dan Akmal, ekonomi berasal dari

bahasa latin yaitu oikonomia yang terdiri dari dua akar kata yaitu:

oikos artinya rumah tangga dan monos artinya mengatur. Jadi arti

dari oikomonia adalah mengatur rumah tangga.Pengertian ini

24 Jurnal Administrasi Pendidikan, ISSN 2302-0156 Pascasarjana Universitas Syiah
Kuala, Volume 2, No. 1, Agustus 2014



22

bukan hanya sebatas mengatur tumah tangga saja tetapi juga

mengatur perekonomian suatu negara dan bangsa secara

keseluruhan.Ilmu ekonomi merupakan salah satu dari disiplin ilmu-

ilmu sosial yang juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan

sebagaimana tumbuh dan berkembangnya disiplin ilmu-ilmu sosial

lainnya, seperti sejarah, politik, sosiologi, antropologi, dan

geografi.25

Beberapa ahlimendefinisikan ilmu ekonomi yaitu:

a) Ricard G. Lipsey menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah

ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka

untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas.26

b) N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah

studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya

yang langka.27

c) Robert B. Ekulend Jr. dan Robert D. Tolison mengatakan

bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara

individu dan masyarakat memilih untuk mengalokasikan

sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan

mereka.28

d) Paul A. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah

suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat

25 Nurasmawi dan Akmal, Pengantar Ilmu Ekonomi Sosial, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka
Riau, 2011), h. 64

26 Ibid
27 Ibid
28 Nurasmawi dan Akmal, Op. Cit, h. 65



23

pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam

menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat

dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghsilkan berbagai

jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya

untuk keperluan konsumsi saat ini atau dimasa datang kepada

berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat.29

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa

pengertian ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari

usaha-usaha manusia yang membuat pilihan untuk memenuhi

kebutuhan yang dinamis dan terbatas dengan sumber daya atau

sarana pemenuhan yang terbatas atau angka jumlahnya untuk

menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan

mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi.

2) Ciri-ciri Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam

rangka memperoleh hidup makmur, 2) Kebutuhan-kebutuhan

manusia yang tidak terbatas, 3) Usaha itu dalam susunan

masyarakat tertentu, 4) Alat-alat pemuas terbatas jumlahnya.30

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan

bahwa ilmu ekonomi mempunyai ciri-ciri yang berfokus pada

usaha-usaha manusia berkaitan dengan ketersediaan sember

29Ibid
30 Nurasmawi dan Akmal, Op. Cit, h. 66
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daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak

terbatas sementara alat pemuas kebutuhan tersebut sangat

terbatas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau

makmur.Usaha-usaha tersebut juga berdasarkan pemanfaatan

secara optimal sumber-sumber daya ekonomi seperti tanah,

modal, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

3) Pembagian Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi terbagi kedalam tiga kelompok besar yaitu:

a) Ekonomi deskriptif, bekerja dengan mengumpulkan

informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi.

Contohnya: jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh,

dan asal asul serta sejarah lembaga ekonomi.

b) Teori ekonomi, bagian dari ilmu yang bertugas

menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi

dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu

hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi terbagi menjadi

ekonomi makro dan ekonomi mikro.

c) Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang

khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara

keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi

yang luas, seperti tingkat pengangguran, pendapatan

nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat

harga.
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d) Ekonomi mikro adalah bagian dari ekonomi yang

mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi

atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk

mengalokasikan sumber daya yang terbatas.

e) Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang

menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan

fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif,

ekonomi terapan termasuk dalam arena kebijakan

pengambilan keputusan untuk masalah berdasarkan bukti

empiris.31

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

ilmu ekonomi terbagi menjadi beberpa cabang yaitu ilmu ekonomi

deskriptif, teori ekonomi dan ilmu ekonomi terapan.Masing-

masing dari cabang ilmu ekonomi tersebut dijadikan landasan atau

kebijakan untuk mengatasi permasalahan di bidang perekonomian

terutama yang terjadi pada masalah ekonomi mikro dan ekonomi

makro.

4) Materi lembaga keuangan

Materi pembelajaran adalah bahan yang difikirkan,

dibicarakan, dibahas, dan diujikan dalam kegiatan belajar siswa.32

31Alam S, Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X,(Jakarta: Esis, 2013), h.6
32Novan Ady Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

203) h.123
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Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan,

keterampilan dan sikap. 33 Materi pembelajaran lembaga keuangan

merupakan salah satu pokok bahasan pada mata pelajaran ekonomi

kelas IX di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran materi lembaga keuangan pada mata pelajaran ekonomi

adalah suatu proses yang direncanakan dengan tujuan untuk

memfasilitasi siswa melalui komponen-komponen pembelajaran agar

memiliki kompetensi yang telah ditetapkan baik berupa pengetahuan

(kognitif), Sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor) yang

terkandung pada materi lembaga keuangan tersebut dan mampu

melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang terdahulu yang

relevan dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan

penelitian pada permasalahan yang sama, yang perlu ditampilkan dalam

setiap penyusunan karya ilmiah penelitian.

1. Darmawati, Tarbiyah/Pendidikan Ekonomi, Tahun 2013 dengan judul

Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi Terhadap Motivasi

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelaas X Darel Hikmah

Pekanbaru. berdasarkan analisa data, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

pedagogik guru ekonomi terkategori “tinggi” dengan persentase 78,93%

33 Wina Sanjaya, Perencanaan dalam Desain Sistem Pembelajaran,(Jakarta: Kencana
2008) h. 148
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dan motivasi belajar siswa terkategori “baik” dengan persentase 73,93%.

Sedangkan pengaruh kompetensi pedagogik guru ekonomi terhadap

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Darel

Hikmah Pekanbaru dengan kontribusi kompetensi pedagogik guru

ekonomi terhadap motivasi belajar siswa adalah 0,590x100%=59% dan

selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain.34

2. Jumlis Aprianto Nim 10616003505,pada tahun 2011 meneltit judul,

“pengaruh kompetensi pedagogik guru IPS terhadap prestasi belajar siswa

kelas X pada mata pelajaran IPS Terpadu di sekolah menengah negeri 9

Benai Kabupaten Kuantan singing”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi pedagogic guru

Ips terhadap prestasi belajar siswa kelas X di SMP N 9 Benai Kabupaten

Kuansing, dengan mengetahui Bhawa RCH=0,370 jauh lebih dari pada “r”

table pada taraf 5% dan pada taraf 1% 0,273 >0,370>0,354. Sedangkan

penelitian yang penulis teliti adalah pengaruKompetensi pedagogoik guru

ekonomi terhadap kemampuan guru memahami siswa.35

3. Siti Robiah dan sepita ferazonameneliti pada tahun 2014/2015 meneltit

judul, “persepsi siswa terhadap pelaksaan pembelajaran guru biologi kelas

XI di SMA Swasta Pekanbaru”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari cluster 1sebesar 70,11%

34Darmawati, Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi Terhadap Motivsi Belajar
Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Darel Hikmah Pekanbaru, UIN Suska Riau. 2013

35Jumlis Apriyanto, pengaruh kompetensi pedagogik guru IPS terhadap prestasi belajar
siswa kelas X pada mata pelajaran IPS Terpadu di sekolah menengah negeri 9 Benai Kabupaten
Kuantan singing, UIN Suska Riau. 2011
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dengan kategori cukup baik, dan yang terrendah terdapat pada cluster 3

sebesar 67,97% dengan kategori cukup baik dan dilihat aspek profesional

yang tertinggi pada cluster 3 sebesar 67,97 dengan kategori cukup baik

dan dilihat aspek profesional terendah terdapat pada cluster 1 sebesar

66,76 dengan kategori cukup baik. Dapat diartikan akreditas sekolah tidak

menjamin kualitas pelaksanaan pembelajaran.36

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Darmawati, Jumlis

Apriyanto,dan Siti Robiah/septiaada kesamaan dengan penulis lakukan

yaitu kompetensi pedagogik guru, namun terdapat perbedaan yang

mendasar dengan penulis lakukan yaitu analisa tentang kompetensi

pedagogik guru ekonomi dalam Proses Pembelajaran di Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memberikan batasan terhadap

konsep teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sekaligus

memudahkan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada analisa tentang

kompetensi pedagogik guru ekonomi dalam proses pembelajaran di

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Untuk itu fokus penelitian

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

36Siti Robiah dan SepitaFerazona,persepsi siswa terhadap pelaksaan pembelajaran guru
biologi kelas XI di SMA Swasta Pekanbaru, UIN Suska Riau. 2014/2015
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1. Memahami peserta didik

a) Guru ekonomi memahami karakteristik peserta didik dengan

cara mampu berkomunikasi dengan baik.

b) Guru ekonomi memperlakukan peserta didik sesuai tahap

perkembangannya

c) Guru ekonomi memperlakukan anak jenius sesuai dengan

tahap perkembangannya

d) Guru ekonomi memperlakukan anak yang normal sesuai

dengan tahap perkembangannya

2. Merancang pembelajaran

a) Guru ekonomi menerapkan teori belajar dan pembelajaran

b) Guru ekonomi menentukan strategi pembelajaran berdasarkan

karakteristik peserta didik

c) Guru ekonomi menentukan strategi pembelajaran berdasarkan

kompetensi yang ingin dicapai

d) Guru ekonomi menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan

strategi yang dipilih

3. Melaksanakan pembelajaran

a) Guru ekonomi melaksanakan pembelajaran yang kondusif

b) Guru ekonomi melakukan komunikasi dengan peserta didik

tidak hanya satu arah

c) Guru ekonomi memberikan kesempatan bertanya kepada

peserta didik
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d) Guru ekonomi memberikan kesempatan mendebat kepada

peserta didik

4. Evaluasi hasil belajar

a) Guru ekonomi menganalisis hasil penilaian belajar dengan

berbagai metode

b) Guru ekonomi memperbaiki atau meningkatkan hasil

pembelajaran untuk meraih tujuan pembelajaran berikutnya

c) Guru ekonomi menganalisis hasil penilaian proses untuk

menentukan tingkat ketuntasan belajar

d) Guru ekonomi memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran

untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum

5. Pengembangan peserta didik

a) Guru ekonomi membimbing peserta didik mengembangkan

minat dan bakat

b) Guru ekonomi mendorong peserta didik untuk melakukan

proses belajar lanjut

c) Guru ekonomi mengembangkan potensi nonakademik peserta

didik

d) Guru ekonomi membimbing peserta didik mengembangkan

iman dan taqwa maupun keterampilan sosial


